
 

 
 

 
	
Job Tittle: Senior Recruiter Finance 

Job ID:  S617 

Company: Extra Talent 

Location: Rotterdam / Amsterdam / Eindhoven / Breda  

Industry: Personeel & Werven / Recruitment 

Job Type: Full-time 

 

Functie: 

Senior Recruiter Finance is een stevige operationele rol voor een commercieel gedreven people manager. 

Extra Talent is de afgelopen jaren hard gegroeid en staat voor een nieuwe periode van ontwikkeling. Dat 

betekent dat je met een mix bezig bent van de korte termijn resultaten, verbetering van de processen en 

de ontwikkeling van je medewerkers. Het bedrijf is terecht trots op de cultuur en de medewerkers: Resultaat 

en klantgericht, vooral authentieke stevige persoonlijkheden met een “can do” mentaliteit; gewend te 

werken met een ruime persoonlijke bevoegdheid. De centrale doelstelling in deze functie draait om omzet- 

en talent development. Andere thema’s zijn procesontwikkeling, marketing en sales. Het Finance label is 

landelijk actief. Jij neemt de lead voor de uitbreiding van dit label binnen Nederland en binnen Extra Talent. 

Je hebt oog voor detail, herkent kwaliteit en hebt uiteraard veel kennis horend bij de financiële markt. Deze 

kennis zet jij in voor zowel jouw team, de klanten als jouw kandidaten. Elke consultant wordt bij Extra Talent 

intern opgeleid tot expert binnen de branche en ook hier speel jij een grote rol in. Je hebt een natuurlijke 

gunfactor waarmee je zowel intern als extern mensen voor je weet te winnen. In deze functie rapporteer je 

aan de Operationeel Manager. Deze functie is vanuit meerdere vestigingen van Extra Talent uit te voeren. 

 

Opdrachtgever: 

Extra Talent is in 1998 opgericht. Vanuit 5 vestigingen (Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Tiel en Breda) 

wordt met inmiddels meer dan 70 medewerkers bemiddeld in functies in de business segmenten, Juridisch, 

Financieel, Logistiek, Office, Beleid & Overheid en Supply Chain. De consultants zijn onderdeel van een 

regionaal team dat zich richt op één specifiek vakgebied. Extra Talent is trots op de cultuur en de 

medewerkers: resultaat en klantgericht, vooral authentieke stevige persoonlijkheden met een “can do” 

mentaliteit. Een aansprekende atmosfeer met veel ruimte voor het individu en de menselijke factor. 

 

Functie-eisen: 

HBO+ 

Commercieel 

Ervaring bij een soortgelijke dienstverlener 

Kennis van de financiële markt binnen het bedrijfsleven Betrokken charismatische persoonlijkheid 

Oog voor processen en gedreven door continue verbetering Klant-, markt- en resultaatgericht. 

Business driven, work hard & play hard 

Doelgericht, flexibel, stressbestendig 

Uitstekende beheersing Nederlands en Engels 



 

 

 

 

Reageer DIRECT, mét cv 

Wij ronden deze procedure binnen 5-6 weken af 

 

Contact:  Stefan van der Valk 

 s.vandervalk@sterlingholmes.com 

 

 

 

 

 


